Protokoll fra styremøte i
Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund
07. april 2019
Tid:

kl. 14.00

Tilstede:

Bjørg Henriksen, Marit Hanstad Autrey, , Preben Lund,
Thomas Moe Kristiansen, Elinor Gran og Wenche Sandbæk fra styret.
I tillegg møtte Astrid Halse, Camilla Baksetersveen Horvei og
Anne Grete Buen fra avlsrådet.
Ramona Tatijana Lorieri-Skog deltok via skype under behandling av
sak 16/19.

Forfall:

Anne Grundstad Ulekleiv

Sted:

Strømgutua 9, 2150 Årnes (Kafeteria i ridehuset)

(Kontaktinformasjon til styret, avlsrådet og valgkom. ligger som vedlegg til protokollen)
Dagsorden:
Sak: 14/19:
Sak: 15/19:
Sak: 16/19:
Sak: 17/19:
Sak: 18/19:
Sak: 19/19:
Sak: 20/19:
Sak: 21/19:
Sak 22/19:
Sak 23/19:

Godkjenning av protokollen fra 10. mars d.å
Evaluering av årsmøtet 2019
Avlsråd for perioden 2019-2020
Styrets arbeid i perioden 2019-2020
(se vedlegg til protokoll fra konst.møte 10.mars d.å)
Innkommet post
Rasetreffet 2019
Dommer rasetreffet 2020
Medlemsstatus
Økonomisk status
Eventuelt

Sak: 14/19: Godkjenning av protokollen fra 10. mars d.å
Det fremkom ingen merknader til protokollen.
Vedtak:

Protokollen fra 10. mars d.å ble godkjent

Sak: 15/19: Evaluering av årsmøtet 2019
Fremmøte ved årsmøtet 2019 var høyere enn tidligere år, noe som er
svært positivt. Det var gode diskusjoner og et tydelig engasjement.
Etter at selve årsmøtet var hevet, ble det fremmet forslag om at klubben
gjeninnfører tidligere tradisjon om utdeling av pris for årets hund på
årsmøtet. Forslaget er bifalt, og vil innføres igjen fra årsmøtet 2020.
Dersom ikke hundeeier er tilstede i møtet, vil prisen sendes ut i etterkant.
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Selve årsmøtet er formelt og dagsorden satt etter gjeldende lover for
klubben. Siden det er få sammenhenger medlemmene kan møtes slik, ble
det fremmet forslag om å dele møtet i to fra neste år, der det avholdes
medlemsmøte, innledning eller annet etter årsmøtet. Styret vil se på
muligheter og tema for dette frem til neste årsmøte.
Vedtak:

Tatt til orientering

Sak: 16/19: Avlsråd for perioden 2019-2020
Styret har i konstituerende styremøte den 10. mars d.å fremmet ønske om
å reoppnevne avlsrådet for en ny periode. I perioden fra 10. mars og frem
til i dag, har medlemmene vært forespurt om gjenvalg, og alle har svart
positivt på denne forespørselen.
Astrid Halse, har imidlertid bedt om avløsning som rådets leder. Styret tar
denne forespørselen til etterretning, og forslag om Ramona Tatijana
Lorieri-Skog som leder ble fremmet.
Oppdrettermøte i juni, 2019:
Avlsrådet planlegger oppdrettermøte i forbindelse med NKK utstilling i
Melsomvik.
Tidspunkt, lokaliteter og kostnader ble drøftet i møtet.
Avlsrådet jobber videre med program og praktiske forhold i tilknytning til
møtet, og vil legge ut informasjon/invitasjon på hjemmesiden så snart som
mulig.
Oppdretterseminar, 2020:
Det fremkom mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne om valg av
lokaliteter i 2019, og avlsrådet ønsker å leie samme lokale i 2020.
Tema vil være genetikk, variasjon og adferd. Avlsrådet har forespurt
innleder, som har svart positivt.
Vedtak:

Informasjon om oppdrettermøte 2019 og oppdretterseminar 2020 ble
tatt til orientering.
Avlsrådet for perioden 2019-2010 har følgende sammensetning:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Ramona Tatijana Lorieri-Skog
Astrid Halse
Camilla Baksetersveen Horvei
Kristine Løkka Hauerberg
Anne Grete Buen
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Sak: 17/19: Styrets arbeid i perioden 2019-2020
Bestemmelser om taushetsplikt for styrets medlemmer ble gjennomgått i
møtet. Taushetsplikten omfatter også avlsrådet, og øvrige tillitspersoner i
klubben.
Foruten varamedlemmer, vil en representant fra avlsrådet inviteres til
styremøtene i inneværende periode. Kasserer inviteres til møter der dette
er relevant. Innkalling og referat sendes avlsrådet og kasserer, i tillegg til
styrets medlemmer.
Møtet gjennomgikk de ulike fastsatte oppgavene som tilfaller styret, og
fordelte disse.
Styret diskuterte arbeidsområder som bør prioriteres i tiden fremover:
• Distriktskontakter.
• Stattutter for økonomisk støtte/bidrag til medlemsinitierte
aktiviteter.
• Rasetreff 2019
Thomas ser på saken vedr. statutter for økonomisk støtte til
medlemsinitiert aktiviteter, og vil fremme et forslag for styret.
Klubben har stadig økende medlemsmasse og strukturen for
distriktskontakter bør gjennomgås. I tillegg bør kontaktene stimuleres til
aktiviteter for medlemmene lokalt. Thomas og Bjørg ser på dette og
fremmer saken for styret i neste møte.
Det ble stilt spørsmål om formidling av informasjon til medlemmene, da
det er fremkommet synspunkter om manglende informasjon om styrets og
avlsrådets arbeid. Styret drøftet saken, og vil tilstrebe informasjon om
dette i Gårdshunden. I tillegg vil Facebook og hjemmesiden benyttes aktivt.
Det er etter styrets oppfatning viktig å benytte de informasjonskanalene
som allerede er etablert, og styret og avlsrådet vil tilstrebe å bedre
informasjonsutvekslingen i disse.
Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak: 18/19: Innkommet post
Innkommet post siden årsmøtet 2019 ble gjennomgått i møtet:
•
•
•
•
Vedtak:

NKK:
NKK:
NKK:
NKK:

Orientering om innvilget elevstatus: Marianne Holmli
Orientering om innvilget elevstatus: Anne Buvik
Medlemsinfo.
Ønske om dommerforslag til NKK´s utstillinger.

Tatt til orientering.
Ønske om dommerforslag publiseres på facebook/hjemmesiden, der
medlemmene bes om å fremme kandidater. Videre er
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dommerelver/dommer oversendt rasekompendium og informasjon om
rasetreffet.
Sak: 19/19: Rasetreffet 2019
Styret behandlet ulike spørsmål vedr Rasetreffet 2019. Sakene er referert
punktvis:
•

Anne Buvik, og Marianne Holmli inviteres som dommerelever på
Rasetreffet. Utstillingskomiteen tar kontakt med NKK.

•

Pizzakveld m/quiz. Elinor og Camilla tar ansvar for dette.

•

Premier til loddsalg. Preben har skaffet en del premier allerede,
men ser gjerne at flere bidrar. Elinor meldte seg.

•

Det opprettes egen fb-gruppe for ansvarspersoner/styret i
forbindelse med Rasetreffet, hvor beskjeder og informasjon
formidles.

•

Barnhunt m/workshop. Marit orienterte om dette.

•

Forespørsel fra medlemmer om å kunne selge ting/produkter i
kiosken. Styret ser positivt på dette, så lenge det er egenprodusert.
Informasjon publiseres på fb/hjemmesiden.

•

Nye jakker er kjøpt inn. Kaffekrus og termoskopper må bestilles.

•

Utkast til program for treffet utarbeides i påsken. Sendes ut til
styret på høring.

•

Flere sponsorer har allerede bekreftet. Hovedsponsor er ikke
avklart enda, men det vil tas stilling til dette snarlig.

Sak: 20/19: Dommer rasetreffet 2020
Spørsmål om dommeren på Rasetreffet 2020 ble reist i møtet, og styret
innledet en diskusjon som senere ble videreført via e-post. Saksgang, med
forslag og begrunnelser, følger nedenfor:
Forslag:

Mindretallet fremmet følgende forslag (Preben og Thomas):
”Paul Stanton opptrer illojalt mot NKK og våre nordiske
søsterorganisasjoners klare oppfordring om å ikke påta seg
dommeroppdrag under verdensutstillingen i Kina. Det tidligere styret
(perioden 2018-2019) har på bakgrunn av dette truffet en gal beslutning
om å invitere Stanton som eksteriørdommer under rasetreffet 2020.
Styret må gå i dialog med Stanton i den hensikt å kansellere
dommeroppdraget.”
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Flertallets (Bjørg, Anne og Marit) saksfremstilling og forslag til
vedtak:
”Styret jobbet i perioden 2018-2019 og 2017-2018 med flere kandidater
til å invitere på kommende utstillinger. Målet var å finne gode kandidater
som kjente rasen godt og var flink med både hunder og mennesker.
Videre prøver styret å veklse mellom danske, svenske og norske
dommerer. Valget falt enstemmig på Paul Stanton(S) som førstevalg for
2020. Paul Stanton ble skriftlig invitert og har besvart og takket ja til å
dømme ved vårt rasetreff i 2020.
Styret var på det tidspunkt ikke kjent med dommelistene på
verdensutstillingen i Kina
I etterkant har det framkommet at dommer dømmer som en av to
dommere fra Norden ved verdensutstillingen i Kina 2019. I Norge
oppfordret NKK både utstillere og dommere fra å delta på denne
utstillingen.
I Sverige ba SKK dommere og utstillere som planla å reise vurdere
sentralstyrelsen sin kritikk av Kina og sitt hundehold før de tok sin
beslutning hvorvidt de skulle dra.
P.g.a. dette stilte Preben spørsmålstegn om det ville bli vanskelig å finne
en tilleggsdommer om behovet for to dommere er til stede også i 2020.
Styret diskuterte vedrørende dette hvorvidt det var grunnlag for eller
ønske å kansellere et dommeroppdrag.
Med bakgrunn i NKK sin holdning bestemte styret og innhente mer
informasjon før de tok sin endelige beslutning(se vedlegg)
NKK har selv valgt å benytte Paul Stanton på sine utstillinger og i sitt svar
er NKK helt klare på at det bryter med FCI regler å kansellere et
dommeroppdrag. Klubben kan ved brudd på FCI regler miste rettighetene
til å delet ut Stort Cert.
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Forslag:

Flertallet fremmet følgende forslag:
”Paul Stanton er invitert og har påtatt seg dommeroppdraget under
rasetreffet 2020. I hht reglene fastsatt av FCI, kan ikke klubber avlyse en
allerede invitert dommer. Paul Stanton skal derfor dømme under rasetreffet
2020”

Vedtak:

Flertallets innstilling ble vedtatt mot mindretallets stemmer. Etter
dette lyder styrets vedtak:
Paul Stanton er invitert og har påtatt seg dommeroppdraget under
rasetreffet 2020. I hht reglene fastsatt av FCI, kan ikke klubber avlyse
en allerede invitert dommer. Paul Stanton skal derfor dømme under
rasetreffet 2020

Sak: 21/19: Medlemsstatus
Antall medlemmer pr. 01. april 2019: 807
Vedtak:

Tatt til orientering

Sak: 22/19: Økonomisk status
Kasserer har oversendt oversikt over den økonomiske statusen, som viser
en beholdning pålydende Kr: 477.043,83.
Vedtak:

Tatt til orientering.

Sak: 23/19: Eventuelt
Det fremkom tre saker til eventuelt:
1. Kalender 2020:
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Marit stilte spørsmål om det fortsatt er interesse for
gårdshundkalender.
Styret ønsker svært gjerne at denne skal produseres.
2. Nettsiden:
Det kan være vanskelig å finne kontaktinformasjon til klubben/styret,
og det ble fremmet forslag om opprette ”kontakt oss” knapp i
hovedfanen. Forslaget ble bifalt. For øvrig må hjemmesiden
gjennomgås både i innhold og layout. Marit, Thomas og Anne ser på
dette.
3. Klagen på dommer, Rasetreffet.
Styret sendte en formell klage til NKK etter Rasetreffet i 2016. Denne
klagen har vært purret opp flere ganger, men klubben har aldri mottatt
noe svar. Thomas tar kontakt med NKK vedr. saken.
Bjørg Henriksen/s/
Leder

Anne G. Ulekleiv/s/
Styremedlem

Marit H. Autrey/s/
Nestleder

Thomas Moe Kristiansen
Sekretær
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Preben Lund/s/
St.medlem

Kontaktinformasjon til styret, råd og komiteer i
Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund,
perioden 2019-2020
Styrets medlemmer:
Funksjon:
Leder:
N.leder:
Sekretær:
St.medlem:
St.medlem:
Vara:
Vara:

Navn/Adresse:
Bjørg Henriksen
Stømgutua 9
2150 Årnes
Marit H. Autrey
Flåkålivegen 61
2625 Fåberg
Thomas Moe Kristiansen
Feltspatveien 39
1155 Oslo
Anne G. Ulekleiv
Kirkeveien 60
1344 Haslum
Preben Lund
Bergskaugveien 22
1911 Flateby
Wenche Sandbæk
Åsmarkveien 1215
2365 Austmarka
Elinor Gran
Hølandveien 1664
1960 Løken

E-postadresse:

Telefonnr:

endenp@online.no

99 15 13 47

marit_hanstad_autrey@outlook.com

95 75 73 05

moekrist@gmail.com

99 16 15 55

anne.ulekleiv@gmail.com

98 02 71 79

prebenlund.nar@gmail.com

41 43 02 69

steinoghageanlegg@bbnett.no

97 64 51 90

elinorgran@hotmail.com

92 69 41 79

Elisabeth.torvund@eniro.com

92 84 52 83

anne.ulekleiv@gmail.com

98 02 71 79

moekrist@gmail.com

99 16 15 55

marit_hanstad_autrey@outlook.com

95 75 73 05

DANSK_SVENSK_GAARDSHUND@hotmail.com

48 25 88 47

Støttefunksjoner/ressurspersoner:
Kasserer:
Redaktør:
Web-ansv:
Medl.ansv,
nye medl:
Nettbutikk:
Revisor:

Elisabeth Torvund
Ask 87 A
2022 Gjerdrum
Anne G. Ulekleiv
Kirkeveien 60
1344 Haslum
Anne, Marit og Thomas
Thomas Moe Kristiansen
Feltspatveien 39
1155 Oslo
Marit H. Autrey
Flåkålivegen 61
2625 Fåberg
Helene Ellingsen
Markageilen 14
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4322 Sandnes

Avlsrådet:
Leder:

Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Ramona Tatijana
Lorieri-Skog
Bispevn. 16
4325 Sandnes
Astrid Halse
Vardevn. 164
2020 Skedsmokorset
Camilla B. Horvei
Skjønhaugvn 8
1940 Bjørkelangen
Kristine Løkka Hauerberg
Tomtemoen 6
2053 Jessheim
Anne Grete Buen
Slemdalsvegen 1384
2460 Osen

gaardshund@live.com

92 60 09 81

as-hals@online.no

91 17 84 14

mail@lillelo.com

90 89 66 53

Kizze_444@hotmail.com

97 53 12 01

anne.grete.e.buen@gmail.com

90 41 65 75

grete.gade@lyse.net

98 03 53 40

vakartrud@gmail.com

95 43 41 35

lykkebe@gmail.com

99 16 44 85

Valgkomitèen:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Grete Gade
Bispeveien 16
4325 Sandnes
Vanja Karterud
Årnesvegen 127
7818 Fosslandsosen
Lykke Bech Daugaard
Edelgranveien 34
1356 Bekkestua
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VEDELEGG
Raseklubb for dansk/svensk gårdshund
v/sekretær Thomas Moe Kristiansen
Feltspatveien 39
1155 Oslo
Norsk Kennel Klub
Postboks 52, Holmlia
1201 Oslo

Vedr. dommer Paul Stanton,
Norsk Kennel klub har hatt en tydelig og klar stemme både i for- og etterkant av avgjørelsen
om å legge årets verdensutstilling til Kina. Et arbeid som har fått bred støtte i organisasjonen,
og blant våre naboland.
Hovedstyret vedtok bl.a den 23. Juni 2015 følgende:
1. ”NKK har tatt det standpunkt å sterkt oppfordre norske hundeeiere til å ikke
delta på World Dog Show i Kina 2019.
2. NKK ønsker ikke at norske dommere tar oppdrag i Kina før denne
mishandlingen har opphørt”.
Vedtaket var kontroversielt og gav NKK reaksjoner, særlig fra FCI, med påfølgende
reaksjoner. Dog har det virket godt forankret i NKK´s medlemsklubber, og vært gitt unison
støtte.
Raseklubb for dansk/svensk gårdshund avholdt sitt styremøte den 7. april d.å, der en av
sakene på dagsorden var spørsmål rundt dommeren som er invitert til klubbens
rasespesial/rasetreff i 2020.
Paul Stanton ble i en tidligere styreperiode invitert som dommer til overnevnte rasespesial, og
har takket ja til dette oppdraget. I overnevnte styremøte fremkom det derimot innvendinger til
dette valget, og da som en konsekvens av Hovedstyrets vedtak fra 23. Juni 2015. Et mindretall
i styret oppfatter det problematisk at Paul Stanton skal dømme på rasespesialen, da han er en
av få dommere fra Norden som skal dømme i Kina.
Paul Stanton er bosatt i Sverige og representerer SKK, og i så måte kunne man sett noe
annerledes på dette. Dog har Centralstyrelsen i SKK et nærmest likelydende vedtak som NKK,
der de oppfordre sine utstillere og dommere til å ikke stille/dømme i Kina. Dessuten har de
henstilt om følgende: ”Domare och utställare som planerar att resa till Kina uppmanas att
beakta CS synpunkter innan beslut tas”.
Under diskusjonen i styremøtet ble NKK og SKK sine standpunkter og oppfordringer vektlagt
fra mindretallet. Det oppleves problematisk å engasjere en dommer som trosser den klare
oppfordringen fra både NKK og SKK, uavhengig av hvilket syn man måtte ha på lokalisasjon
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av verdensutstillingen. Som organisasjon, bør vi slutte opp om det vedtaket og engasjementet
Hovedstyret har fattet i sakens anledning.
Derimot er det fra RDSG noe merkverdig at en dommer som trosser både NKK og SKK sin
beslutning og oppfordring, benyttes flittig som dommer til ulike utstillinger i Norge - etter at
det er kjent at han skal dømme i Kina. Et kort søk i terminlisten, viser at Paul Stanton bl.a skal
dømme i Trondheim den 29.-30. Juni og i Fauske dem 3.-4. August d.å. Spørsmålet er derfor
om det ikke bør gi noe konsekvens for dommere som velger å neglisjere Hovedstyret og CS
vedtak.
Før en endelig beslutning tas i klubbens styre, vil det være av betydning hvilke tanker NKK
gjør seg rundt det å benytte overnevnte dommer i fremtiden, og om det kan oppfattes
organisatorisk og etisk korrekt og ikke vise noe konsekvens av en handling som trosser både
NKK og SKK tydelige oppfatning, oppfordring og syn i saken.
Med vennlig hilsen
For styret i RDSG
Thomas Moe Kristiansen
Sekretær
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